Processo 606/2019
Requerente: *******
Requerido: *******

Resumo: 1. O DL 67/2003 de 8 de Abril, alterado pelo DL 84/2008 de 21 de Maio,
estabeleceu um conjunto de regras que disciplinam aspectos da venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, com vista a assegurar a protecção dos
interesses dos consumidores (art.º 4º da Lei 24/96 de 31 de Julho);
2. O vendedor responde junto do consumidor, a quem foram fornecidos bens,
prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não
profissional tem direito, pela falta de conformidade dos bens;
3. A falta de conformidade dos bens com o contrato presume-se se se verificarem
alguns dos factos enunciados pelo nº 2 do artº 2º do DL 67/2003, designadamente
bens não conformes com a descrição feita pelo vendedor, falta de adequação ao uso
especifico para o qual o consumidor o destine e do qual tenha informado o vendedor
quando celebrou o contrato e que o mesmo tenha aceitado;
4. Não se considera existir falta de conformidade se, aquando a celebração do
contrato, o consumidor tiver conhecimento dessa falta de conformidade ou não
puder razoavelmente ignorá-la (nº 3 do nº 3 do artº 2º).
A – Relatório
1. A Requerente ****** apresentou em 14 de Fevereiro de 2019 junto do CIAB/Tribunal
Arbitral de Consumo, reclamação no âmbito da qual peticiona o reembolso do valor
liquidado, de €623,87 (seiscentos e vinte e três euros e oitenta e sete cêntimos), pela
compra de uma salamandra, equipamento e pellets.
2. Alega, no essencial, que a salamandra (1) depois de instalada, não aquece o suficiente
de acordo com as informações do vendedor e características do produto, (2) foi
objecto de reclamação junto do vendedor e vista por técnicos.
3. Pretende a devolução da salamandra e o reembolso do valor pago.
4. Juntou cópia da encomenda e da factura/recibo de 25 de Novembro de 2018 (fls 3 e 4
dos autos);
5. A Requerida ******, em resposta, argumenta ter deslocado um técnico ao local, que o
aparelho não apresentava nenhuma anomalia e estava em conformidade com a ficha
técnica, que juntou ao processo (fls 7 a 10).
6. As partes não lograram chegar a um entendimento, não obstante a mediação.
7. Em 29 de Outubro de 2019, a Requerente deu entrada na Segurança Social de
Requerimento tendo em vista a Protecção Jurídica na modalidade de Apoio Judiciário
com dispensa de taxa de Justiça e demais encargos com o processo, nomeação e
pagamento da compensação de defensor oficioso.
8. Processo que veio a ser deferido em 13 de Janeiro de 2020, conforme documentos
juntos aos autos em 14 de Janeiro de 2020 e em audiência de julgamento.
9. A Requerida deu entrada da sua contestação (fls 25 e ss), na qual mantém a posição já
defendida, sustentando que “a divisão onde está instalado o recuperador não está
isolada, tem inúmeros vãos não estanques, mostra evidentes sinais de humidade” e
que “o produto vendido satisfaria as pretensões e necessidades da requerente se
aquela se apresentasse isolada e sem humidades”.
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10. A Requerente apresentou a sua prova em 10 de Fevereiro de 2020.
11. Aberta a audiência de julgamento e ouvida a Requerida, foi proferido o despacho de
indeferimento da prova pericial (a fls…), solicitada pela Requerente e, de seguida,
ordenada àquela a junção das especificações técnicas do equipamento vendido.
12. A audiência foi, por este facto, suspensa para continuar em nova data, permitindo a
junção do documento e a inquirição das testemunhas confrontando-as com os
documentos, como solicitado pela Requerente.
13. Em cumprimento do ordenado, a Requerida deu entrada em Tribunal, da “Declaração
de Conformidade “, emitida pela ***** e a Requerente, juntou ao processo fotocópia
certificada do “Manual de Instruções” que acompanhava o equipamento.
14. Nenhum dos documentos foi impugnado pela contraparte.
Este tribunal é material e territorialmente competente tendo em conta o disposto no seu
Regulamento (art.º 4º e 5º) e no disposto no nº 1 do art.º 2º da Lei 24/96 de 31.07, art.º 2º a
3º, 5º e ss da lei 144/2015 de 8.09 e art.º 1º e 2º da lei 63/2011 de 14.12.
O valor do processo enquadra-se no âmbito da competência do Tribunal (art.º 6º do seu
Regulamento).
As partes têm personalidade e capacidade jurídica e judiciária, são capazes e legitimas.
Não há nulidades ou excepções a decidir.
Cumpre apreciar e decidir.

B – Delimitação do objecto do Litígio
Verificação dos pressupostos do direito da Requerente à devolução da quantia de €623,87
(seiscentos e vinte e três euros e oitenta e sete cêntimos) e, em consequência à resolução do
contrato.

C – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
A requerente comprou uma salamandra, equipamento e pellets pelo valor de €623,87
(seiscentos e vinte e três euros e oitenta e sete cêntimos).
A sala de jantar, onde está instalada a salamandra tem uma área de 32m2.
Em Dezembro de 2018 (no Natal), constatou a Requerente que a salamandra não aquecia,
como pretendia, a sala de jantar.
A salamandra modelo **** marca **** com uma potência de 6Kw tem capacidade para
aquecer uma área de 40-60m2, eficiência de 90%, tubo de entrada de ar:50mm, tubo de saída
de ar:80mm, funciona a combustível de Pellets, tem entrada individual de ar fresco e sistema
de ventilação, é de aquecimento rápido e precisa de oxigénio para cada procedimento de
combustão.
A sala da Requerente atingiu, apenas, uma temperatura de 16ºC com a salamandra a
funcionar.
A salamandra atende às Directivas Europeias 2014/30/EU (Referente a Compatibilidade
Eletromagnética), 2014/35/EU (Referente a Baixa Voltagem), 2006/95/EU (Referente a
material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão), está de acordo
com as normas técnicas especificadas pela Requerida na Declaração de Conformidade junta
aos autos emitida em 13 de Fevereiro de 2020.
A Requerente foi aconselhada pelo seu filho, relativamente ao modelo de salamandra a
comprar à Requerida.
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As paredes da sala da Requerente (onde está instalada a salamandra) não estão
rebocadas, são em tijolo onde se vislumbra a instalação eléctrica, a sala tem um pé direito de
cerca de 3m de altura, apresenta espaços em volta da salamandra, das janelas e porta
(directas para o exterior) não cimentados ou preenchidos, o chão está em cimento, os vidros
das janelas e porta da sala são simples, a porta é de ferro, o tecto está em tijolo.
A salamandra foi instalada na sala da Requerente por terceiro.
II - Factos não provados
Não ficou provado o mau funcionamento da salamandra.

D – Da fundamentação de facto
A fixação da matéria de facto resulta da documentação junta aos autos e das declarações
prestadas pelas partes e pelas testemunhas apresentadas, em sede de audiência de
julgamento.

E - Da fundamentação de Direito
Diz-se contrato de compra e venda, o “contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma
coisa, ou outro direito, mediante um preço.” (cfr. art.º 874º do CC), o que configura a situação
dos presentes autos.
A Requerente, enquanto consumidora (nos termos e para os efeitos da alin. a) do art.º 1º-B do
DL 67/2003 de 8 de Abril e Lei 24/96 de 31 de Julho (art.º 3º., a)) vê protegido o seu direito à
qualidade do bem que adquiriu, porquanto os bens destinados ao consumo devem ser aptos a
satisfazer os fins a que se destinam e a produzir os efeitos que se lhes atribuem, segundo as
normas legalmente estabelecidas ou, na falta delas, de modo adequado às legitimas
expectativas do consumidor (art.º 4º da Lei 24/96 de 31 de Julho).
A compra, sub judicie, ocorreu no dia 25 de Novembro de 2018 e em Dezembro do mesmo ano
a Requerente constatou que a salamandra não aquecia, como pretendia, a sua sala de jantar.
Assim sendo, à data da entrada da reclamação no CIAB (14.02.2019) não havia decorrido o
prazo legal da garantia de dois anos (art.º 5º (nº 1) do DL 67/2003 de 8 de Abril), nem o prazo
de caducidade (artº 328º, 329º e 333º (nº 1, 1ª. parte) e artº 5º-A (nºs 1 e 2) do DL 67/2003 de
8 de Abril).
De acordo com o Manual de Instruções, junto pela Requerente, decorrente da aquisição há
uma garantia de cinco anos sobre o corpo da salamandra (pág 35).
Ficou provado em audiência de julgamento que a salamandra estava em boas condições
técnicas e funcionava de acordo com as respectivas especificações.
Ora, a Requerente adquiriu a salamandra conforme indicação do seu filho e foi instalada por
pessoa da sua confiança.
Ficou demonstrado que o equipamento vendido não era adequado para aquecer a sala de
jantar da requerida.
Ficou, também, provado que o equipamento funcionava correctamente mas a perda de calor,
decorrente das condições da sala onde estava instalado (como resulta da matéria dada como
provada), impediam que esta atingisse uma temperatura superior a 16ºC
E não é expectável, de acordo com critérios de razoabilidade, que sendo necessária uma
adequada ventilação necessária à combustão, a sala estivesse com excesso de ventilação –
como se constatou.
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Assim não podemos concluir pela falta de conformidade do bem imputável ao
vendedor, que entregou o bem de acordo com as respectivas especificações técnicas e como o
solicitado pela compradora – a conselho do seu filho.
Mas, na verdade, a compradora, não pode ignorar a falta de adequação do equipamento à sala
onde veio a ser instalada a salamandra.
Não considera a lei verificar-se a falta de conformidade se, no momento em que for celebrado
o contrato, o consumidor não puder razoavelmente ignorá-la (nº 3 do artº 2º).
Porquanto, seria expectável e razoável que, tendo em conta as condições da sala, as tivesse
partilhado com o vendedor e dele recolhesse indicação ou aconselhamento acerca da
salamandra (ou outro meio de aquecimento) adequado às condições da sala.
Não tendo o equipamento sido aconselhado pelo vendedor nem por este instalado, a falta de
conformidade não lhe pode ser imputada.
A devedora, aqui Requerida, cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está
vinculada, sendo certo que no cumprimento da sua obrigação, as partes devem proceder de
boa fé (artº 762º do CC).
Assim, o vendedor deve respeitar os termos do contrato pela entrega da coisa convencionada,
isenta de vícios e defeitos, não podendo o comprador receber coisa diversa da devida – o que
veio a verificar-se.
Pelo exposto, se conclui que não assiste direito à Requerente/consumidora, à resolução do
contrato, não sendo aplicável, ao caso em apreço, o previsto no nº 4 do DL 67/2003 de 8 de
Abril.

F – Decisão
Termos em que se decide julgar a presente ação como não provada e como tal improcedente
e, em consequência, absolver a Requerida *****do pedido formulado.

Notifiquem-se as partes da decisão.
Braga, 24 de Fevereiro de 2020

(Margarida Granwehr de Sousa)
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